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  Estado de Minas 

 Sistema S resiste a liberar recursos a novo programa de apoio a trabalhador https://bit.ly/3rqf64l   

 TCU estica o prazo para avaliar edital https://bit.ly/3kLAMXc  

 Minas passa o Rio em ranking industrial https://bit.ly/3kGg1w5  

 Intenção de consumo das famílias cresce 2% em julho https://bit.ly/3rwnMWH  
 
  Diário do Comércio 

 TCU adia análise do edital de privatização da BR-381 https://bit.ly/3hWpNIP  

 Alta volatilidade do real deve seguir até normalização https://bit.ly/3rzSBKk  
 
  Hoje em Dia 

 Escolas SESI: escolas do futuro; novas ferramentas digitais auxiliam no processo de aprendizagem https://bit.ly/3eHYvUc  
 
  O Tempo 

 Entidades tentam vetar edital de R$ 100 mi para queima de lixo https://bit.ly/3rrUetm  
 
  Patos em Destaque 

 FAPI 2021: Adesão no Alto Paranaíba vai até 09/08 https://bit.ly/3kXRLWz  
 
  Web Terra 

 Fiemg atua, em parceria com a indústria, no combate à pandemia da Covid-19 https://bit.ly/3iEUxwQ  
 
  Portal Amirt 

 Entidades se unem em prol de mudança na legislação para remuneração de empresas produtoras de conteúdo 
https://bit.ly/3hXp9KZ  

 
  DiviNews.com 

 SESI tem vagas gratuitas no Curso Preparatório Enem Conectado https://bit.ly/2W4kVsp  
 
  Rádio Muriaé 

 Fiemg realiza doações de câmaras frias para Muriaé https://bit.ly/3wWLoFb  
 
  Diário Comercial - RJ, SP 

 SINDIEXTRA promove reunião sobre mineração em Minas Gerais https://bit.ly/3iA5Czi  
 
  Ceará Máquinas 

 Indústria têxtil: força que impulsiona a economia de Minas Gerais e do Brasil https://bit.ly/2UFFJ9f  
 
  TV Band 

 Otimismo da indústria aumenta com avanço da vacinação https://bit.ly/3zjm2CS  
 
  TV Globo 

 Indústria e serviços perdem participação no PIB e agronegócio avança https://bit.ly/3BtjqEu  
 
  O Estado de S. Paulo 

 Térmicas já geram 1/3 da energia no País https://bit.ly/3hX1evi  

 Governo vai desbloquear orçamento de ministérios https://bit.ly/3xWY7Jm  

 Custo de materiais tem alta recorde e afeta reformas e planos de construtoras https://bit.ly/3kGgePT  

 Bolsonaro põe Centrão na Casa Civil e recria Trabalho https://bit.ly/3iyEocp  

 Relator ouve queixas sobre reforma do IR https://bit.ly/3Bt2TjO  
 
  Folha de S. Paulo 

 Brasil perde 29 mil indústrias em seis anos https://bit.ly/3BxnyDe  

 Caminhoneiros tentam nova greve, mas têm resistência https://bit.ly/2UFGzmp  
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